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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ                                                                             FX-403                        
 

Αγαπητέ αγοραστή, διάβασε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης προτού εγκαταστήσεις την συσκευή , 
έτσι ώστε να αποφευχθεί βλάβη λόγω εσφαλμένης χρήσης. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ 
VIDEO: RMVB/MPEG1/MPEG2/MPEG4/MOV/AVI/3GP/MP4/ 

  AUDIO: WMA/MP3/ACC 

  IMAGE: JPG 

   

1. 
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση-                      
Επιλογή λειτουργίας (MOD) 

10. Επιλογή Μπάντας                       

2. Επόμενο αρχείο 11. Ρύθμιση έντασης 

3. Προηγούμενο αρχείο                             12. 
Αισθητήρας 
τηλεχειριστηρίου 

4 
Πλήκτρο “1  ”  Αναπαραγωγή / 
Παύση 

13. Λειτουργία Μενού 

5. 
Πλήκτρο “2/INT” Αναζήτηση 
σταθμών/κομματιών     

14. Είσοδος AUX 

6. 
Πλήκτρο “3/RPT” Επανάληψη 
αναπαραγωγής 

15. Οθόνη TFT    

7. 
Πλήκτρο “4/RDM” Είσοδος 
κάρτας SD/ Τυχαία 
αναπαραγωγή 

16. Υποδοχή USB 

8. 

Πλήκτρο “5/A/V” Παρατεταμένη 
πίεση για αναπαραγωγή 10 
προηγούμενων κομματιών/Σε 
λειτουργία USB μετάβαση από 
αρχεία ήχου σε αρχεία εικόνας-
βίντεο. 

17. Υποδοχή SD 

9. 

Πλήκτρο “6/USB-SD” 
Μετατροπή σε USB/SD 

Παρατεταμένη πίεση πλήκτρου 
για αναπαραγωγή 10 επόμενων 
κομματιών 
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Λειτουργίες                                                                                                                            
* Ενεργοποίηση συσκευής 
Πιέστε το πλήκτρο (1) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να απενεργοποιήσετε πιέστε 
το πλήκτρο (1) παρατεταμένα όταν βρίσκεται σε θέση αναπαραγωγής. 
 
*Μετατροπή λειτουργίας  
Πατήστε το πλήκτρο (1)/ MOD για μετατροπή FM/ USB/SD/AUX. Αφού αφαιρέσετε την 
συσκευή USB/SD, η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα σε λειτουργία ραδιοφώνου FM. 
 
* Κουμπί επιλογής 
1.Ρυθμίστε την ένταση του ήχου περιστρέφοντας το κουμπί 11. 
2.Στην λειτουργία ραδιοφώνου πιέστε το κουμπί 11 για να μεταβείτε στις 
λειτουργίες:VOLUME-BAS-TRE-BAL-FAD-EQ-LOUD-LOC-ST-BEEP.Περιστρέψτε το 
κουμπί για να προσαρμόσετε τις επιθυμητές λειτουργίες και πιέστε το για να επιβεβαιώστε 
τις ρυθμίσεις, αλλιώς 3 λεπτά αργότερα θα επιστρέψει αυτόματα στις προηγούμενες 
ρυθμίσεις. 
 
*Λειτουργίες Μενού 
Πιέστε το πλήκτρο (13) και στην οθόνη θα εμφανιστούν τα εικονίδια “FM-USB-SD-AUX-
SETTING” 
Λειτουργία FM: Πιέστε το πλήκτρο (13), επιλέξτε το εικονίδιο FM, περιστρέφοντας το 
κουμπί ρύθμισης ήχου και μετά πιέστε για επιβεβαίωση. 
Λειτουργία USB/SD: Πιέστε το πλήκτρο (13), επιλέξτε το εικονίδιο USB ή SD αντίστοιχα , 
περιστρέφοντας το κουμπί ρύθμισης ήχου και μετά πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης ήχου για 
να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Στη συνέχεια εμφανίζονται τα αρχεία ήχου στην 
οθόνη. Για μετάβαση σε αρχεία εικόνας-βίντεο πιέστε το πλήκτρο 8. 
Λειτουργία AUX IN : Πιέστε το πλήκτρο (13), επιλέξτε το εικονίδιο AUX IN, περιστρέφοντας 
το κουμπί ρύθμισης ήχου και μετά πιέστε για επιβεβαίωση. 
SETTING: Πιέστε το πλήκτρο (13), επιλέξτε το εικονίδιο SETTING, περιστρέφοντας το 
κουμπί ρύθμισης ήχου και μετά μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για LANGUAGE/ 
TIME / REGION/BRIGHTNESS/CONTRAST. 
 

Λειτουργία Ραδιοφώνου 
Χειροκίνητη Εύρεση Σταθμών  
Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία χειροκίνητης εύρεσης σταθμών, πιέστε τα πλήκτρα 
(2) και (3)  για δυο δευτερόλεπτα και η ένδειξη “MANUAL SEEK” θα εμφανιστεί στην οθόνη 
LCD. Εάν δεν πιέσετε κάποιο  από τα κουμπιά για μερικά δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η 
αυτόματη αναζήτηση σταθμών. 
Αποθήκευση Σταθμών 
Πιέζοντας τα πλήκτρα 1 - 6  για δυο δευτερόλεπτα αποθηκεύετε τον σταθμό της επιλογής 
σας στην αντίστοιχη θέση.. Πατήστε το πλήκτρο (10) για να επιλέξετε την επιθυμητή 
μπάντα συχνοτήτων ως εξής: FM1/ FM2/FM3. 
 

 
Αναπαραγωγή AUDIO/VIDEO/PICTURES μέσω USB/SD 
1.Πατήστε το πλήκτρο (1) για να επιλέξετε την λειτουργία USB/SD για αναπαραγωγή 
αρχείων μουσικής/βίντεο και εικόνων. 
Όταν εισάγετε συσκευές USB/SD το ραδιόφωνο παίζει αυτόματα τα αρχεία από εκεί. 
2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε το πλήκτρο “1  “  για παύση 
αναπαραγωγής. 



 
                              

 

3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο (2) και (3), για να επιλέξετε 
το επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι. Η παρατεταμένη πίεση των πλήκτρων 
χρησιμοποιείται για γρήγορη αναπαραγωγή του κομματιού.  
4. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε το πλήκτρο “2/INT” για να περιηγηθείτε 
στα κομμάτια (10 δευτερόλεπτα για το κάθε κομμάτι). Πατήστε ξανά το πλήκτρο για έξοδο. 
5. Πατήστε το πλήκτρο “3/RPT” για να αλλάξετε την λειτουργία επανάληψης (Επανάληψη 
ενός κομματιού και επανάληψη όλων), 
6.Πατήστε το πλήκτρο “4/RDM” για τυχαία αναπαραγωγή και πατήστε το ξανά για έξοδο. 
7. Στην αναπαραγωγή λειτουργίας Audio/Video, πατήστε το πλήκτρο “5/A/V” για να 
μετακινηθείτε μεταξύ των φακέλων MUSIC/VIDEO/PICTURE για αναπαραγωγή 
8. Πατήστε το πλήκτρο “6/USB-SD” για να μετακινηθείτε μεταξύ των λειτουργιών USB και 
SD. 
 

Λειτουργία Aux In 
Για την αναπαραγωγή ήχου μέσω της μονάδας από μια εξωτερική συσκευή, εισάγετε 
χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο καλώδιο στην είσοδο AUX (14) και πιέστε MOD (1) έως 
ότου εμφανιστεί η ένδειξη AUX IN. 
 
 

Τηλεχειριστήριο 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
1        Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης   
2.        Αναπαραγωγή/ Παύση 
3. Πλήκτρο Εναλλαγής μεταξύ Ράδιο,USB,SD,AUX ΙΝ) 
4. VOL+/VOL- Ρύθμιση έντασης 
5.                Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών συχνοτήτων/ στη λειτουργία USB/SD 
επιλέξτε προηγούμενο/επόμενο κομμάτι  
6. Επιστροφή στο προηγούμενο μενού 
7. Πλήκτρο ΒΑΝD Στη λειτουργία Ραδιοφώνου επιλέξτε την επιθυμητή Μπάντα. 
8. Πλήκτρο Ρύθμισης Equalizer στη λειτουργία ραδιοφώνου 
9.      Σίγαση 
10. Αποθηκευμένοι σταθμοι 
11. Αυτόματη αποθήκευση σταθμών 
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Επίλυση Προβλημάτων 

 
 

Καθαρισμός 
 
Καθαρίστε με μαλακή στεγνή επιφάνεια. 
Μη χρησιμοποιείτε υγρά που εμπεριέχουν αλκοόλ, βενζίνη κ.α. 
 
 

Εγγύηση και εξυπηρέτηση        
                                                                                                
.Η εγγύηση που σας παρέχουμε έχει χρονική διάρκεια 1 έτους από την στιγμή που 
αγοράσατε τη συσκευή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναλαμβάνουμε την επισκευή 
της συσκευής εάν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε λανθασμένο τρόπο λειτουργίας της 
συσκευής από τον αγοραστή. Επίσης η εγγύηση παύει να ισχύει εάν η συσκευή 
επισκευασθεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
 
Το παρόν προϊόν δεν θεωρείται αστικό απόβλητο και η απόρριψη του πρέπει να γίνεται σε 
κάδους ανακύκλωσης. 
 
Σημ.: Η τοποθέτηση – εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνει πάντοτε από 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη αυτοκινήτου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
γίνεται τοποθέτηση από αναρμόδια άτομα καθώς ελλοχεύει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή 
άλλων ζημιών λόγω λανθασμένης συνδεσμολογίας και τροφοδοσίας. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ 

Η συσκευή δεν λειτουργεί 

Η σύνδεση με την παροχή 
ρεύματος δεν είναι σωστή. 
Το αυτοκίνητο είναι εκτός 

λειτουργίας 

Ελέγξτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας 

Βάλτε τη μίζα στη θέση ON 

Δεν ακούγεται ήχος 

Η ένταση ήχου είναι στο 
minimum 

Ρυθμίστε τον ήχο στην 
επιθυμητή ένταση 

Δεν έχει γίνει σωστή 
σύνδεση καλωδίωσης 

Ελέγξτε τη σύνδεση 
καλωδίωσης 

Ο ήχος παραμορφώνεται 

Δεν υπάρχει σήμα 
 

Ελέγξτε εάν η κεραία είναι 
σωστά συνδεδεμένη στη 

συσκευή 

Λάθος ραδιοφωνική 
συχνότητα 

Ρυθμίστε την σωστή 
ραδιοφωνική συχνότητα 
χειροκίνητα ή αυτόματα 

Χαμηλή ένταση ήχου 
Ελέγξτε τα ηχεία για βραχυκύκλωμα 

Η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος είναι υψηλή 

Περιμένετε λίγο και 
προσπαθήστε αργότερα 

Η συσκευή δεν αναγνωρίζει 
αρχεία από USB/MMC/SD   

Λάθος τοποθέτηση  
USB/MMC/SD 

Εισάγετε ξανά στην συσκευή  
την USB/MMC/SD κάρτα 

Ελέγξτε την USB/MMC/SD κάρτα για τυχόν παραμόρφωση 


